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Източник: МОСВ 

Заглавие: През 2013 година в страната са рециклирани 184 хиляди тона отпадъци от опаковки 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2541  

  

Текст: Готов е докладът на комисията за проверка на одиторските доклади от организациите по 
оползотворяване на отпадъци от опаковки. През 2013 г. в страната са рециклирани 184 хиляди тона 
отпадъци от опаковки от четири организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки - Екопак 
България АД, Екобулпак АД, Булекопак АД и Eкоколект АД. 
Две от организациите „Екоресурс България“ АД и „Репак“ АД, имаха действащи разрешения до 26 април 
2013 г., но не са внесли одиторски доклади, които да докажат изпълнението на задълженията им, 
установени със Закона за управление на отпадъците и Наредбата за опаковките и отпадъците от 
опаковки. Срокът за представяне на одиторските доклади изтече на 31 март 2014г. 
Общо 242 фирми, членове на оползотворяващите организации, не са подавали месечни и годишни 
справки към съответната организация за пуснатите от тях на пазара опаковки или не са заплащали 
възнаграждение към организацията по оползотворяване, към която членуват. По този начин не са 
изпълнили задълженията си и ще трябва да заплатят дължимата продуктова такса за опаковки в ПУДООС 
в двуседмичен срок. Пълният им списък е публикуван на интернет - страницата на МОСВ, ниво Отпадъци. 
Лицата, които пускат на пазара опаковки, отговарят за рециклирането на не по-малко от 54,9 на сто и за 
оползотворяването на не по-малко от 56 на сто от теглото на образуваните през годината отпадъци от 
опаковки. Общо пуснатите на пазара на Република България количества опаковки са 315 307,956 тона, от 
които са рециклирани 184 266,939 тона и оползотворени 184 309,657 тона. Изпълнената цел по 
рециклиране е 58,44%, а по оползотворяване – 58,45% т.е. надвишават целите,  заложени в Наредбата. 

 

 
 

Източник: БСК 

Заглавие: Ще осъществи ли ЕС стратегията си за устойчиво развитие? 

 

Линк: http://agronovinite.com/shte-osashtestvi-li-es-strategiyata-si-za-ustoichivo-razvitie/                             

  

Текст: Стратегията за устойчиво развитие на държавите членки на ЕС е много важна за съюза и има за 
цел да подобри качеството на живот на европейските граждани и на бъдещите поколения като обедини 
икономическия растеж с опазването на околната среда и социалното равенство. Евростат изготвя и 
представя нов доклад на всеки две години, който се позовава на над 100 показатели, които измерват 
качеството на живота на хората, като 12 от тях са определени като най-съществени. 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2541
http://agronovinite.com/shte-osashtestvi-li-es-strategiyata-si-za-ustoichivo-razvitie/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/237BG/BG/237BG-BG.PDF
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Валтер Вадемахер, генералният директор на Евростат, коментира в предговора на публикацията, че 
„докладът предлага обективна статистическа картина на напредъка за устойчиво развитие на ЕС.“ Той се 
надява, че сегашното пето издание на доклада ще е ценен принос от страна на ЕС към световния дебат за 
бъдещето на устойчивото развитие и за предизвикателствата, които стоят пред гражданите, политиците и 
статистиците. 
Успоредно с публикуването на доклада, в интернет се появи и кратко видео (засега само на английски 
език), което показва по опростен начин резултатите от двугодишните проучвания. 
Показателите са разпределени в десет различни тематични области: социално-икономическо развитие, 
устойчиво потребление и производство, социално приобщаване, демографски промени, обществено 
здраве, изменение на климата и енергетика, устойчив транспорт, природни ресурси, глобално 
партньорство и добро управление. Избрани са 12 водещи показатели, които изграждат обща представа за 
това до каква степен ЕС е успял да постигне целите си за устойчиво развитие. Напредъкът се установява, 
като се вземе предвид степента на развитие (или отсъствие на такова) на показателите през последните 
няколко години. Нека да разгледаме част от основните тенденции в някои от различните области: 
Изменение на климата и енергетика 
Емисиите на парниковите газове в ЕС са се намалили от 1990 г. насам, като едно от най-големите 
намаления е било регистрирано между 2007 и 2011 г. Спадовете на парникови газове са най-много в 
областите на строителството и енергетиката. Интересно е да се отбележи, че има понижение в емисиите 
и в областта на селското стопанство и това на отпадъците, но техният дял е значително по-малък. 
Отбелязва се и тенденция за увеличение на дяла на производството на енергия от възобновяеми 
източници, в частност енергията, която се получава от вятър, биомаса, слънчева и геотермална топлина. 
Това е видимо най-вече в електроенергийния сектор, където енерговъзобновяемите източници 
съставляват една пета от брутното производство на енергията през 2011 г. 
Социално-икономическо развитие 
Реалният БВП на глава от населението в държавите членки отчиташе непрекъснато нарастване преди 
началото на финансовата криза. След нейното настъпване, през 2009 г. се забеляза спад с 4.8 % в 
сравнение с миналата година. Благодарения на усилията на ЕС, през 2010 и 2011 г. реалният БВП на глава 
от населението леко се стабилизира, но въпреки това през 2012 г. пак се отчете слабо понижение с 0.6 %, 
поради бавното излизане от рецесията. Като цяло може да се приеме, че икономическата дейност 
частично се е възстановила от кризата, но изгледът за бъдещи благоприятни промени все още остава 
несигурен. 
Устойчиво потребление и производство 
В периода от 2000 г. досега се отбеляза значително подобрение на практиките за преработване на 
отпадъци в територията на ЕС. Депонирането – най-неприродосъобразният метод за събиране на 
отпадъци – частично се измести от методите за изгаряне, както и от рециклирането и компостирането. По 
този начин през 2011 г. 40 % от цялото количество отпадъци в ЕС бе обработено чрез рециклиране или 
компостиране, което допринесе значително за опазването на околната среда. Въпреки това, трябва да 
отбележим, че има голямо различие между държавите членки и практиките им за преработване на 
отпадъци. В България, Хърватия и Румъния главният метод, които се е употребявал през 2011 г. (над 90 %) 
е бил депонирането, докато в Германия, Швеция и Нидерландия този дял е бил под 1 %. 
Благоприятна е и тенденцията за увеличение на броя на организациите, които работят по 
сертифицираната система за управление на околнота среда според Схемата на ЕС за управление на 
околната среда и одит (EMAS) от 2003 г. насам. Засега България не присъства в челните редици по брой 
регистрирани по EMAS организации. Друга добра новина за ЕС е, че земеделските програми и практики 
бележат все по-голяма устойчивост през последните 9 години. Това може да се види ясно от 
повишението на дела на биологичното земеделие. 
Социално приобщаване 
Поради световната икономическа криза, делът на лицата, застрашени от бедност или от социално 
изключване се е увеличил с 8,7 милиона и е станал 124,4 милиона в периода между 2008 и 2012 г. От тях 
25,5 милиона са деца. Това означава, че през изминалите години този 25 процентен дял от населението 
на ЕС се е изправял лице в лице с риска от парични лишения и безработица. Заради това не може да се 

http://agronovinite.com/evrostat-broi-balgarskite-kravi/
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определи със сигурност дали ЕС ще е в състояние да изпълни стратегията си „Европа 2020“, която има за 
цел да изведе поне 20 милиона души извън тези рискови зони. Броят на хората, които са изпаднали в 
сериозни материални лишения се е повишил от 41,4 милиона на 51 милиона. Фактът, че все още не може 
да се отчете постоянна устойчивост на пазара на труда, не дава благоприятен изглед за подобряване на 
данните през следващата година. 
Демографски промени 
Въпреки по-неблагоприятните икономически данни, средната очаквана продължителност на живота при 
новородените се е увеличила – 83,2 години за момичетата и 77,4 години за момчетата. По-дългият живот 
означава и увеличение на броя на застаряващото население. Добрите новини са, че процентът на 
възрастни работници през 2012 г. е бил 48,9 %, който се е увеличил с 5.4 % в сравнение с 2006 г. 
Тенденцията за намаляване на плодовитостта от 2011 г. насам, както и коефициентът на нетната 
миграция също могат да доведат до допълнително застаряване на европейското население. 
Обществено здраве 
Докладът установи, че повишената средна продължителност на живота не довежда до живот, който да се 
води в добро и крепко здраве. Тези години по-голяма част от хората ги прекарват в боледуване от най-
различни болести. Подобренията на показателите на живота (намаляване на смъртното равнище и 
процентът на самоубийствата) се увеличават с по-бавна скорост заради икономическата криза и все още 
не могат да наберат инерцията, която са имали преди нея. Здравеопазването също така продължава да 
бъде недостъпно за хора с икономически ограничения. След спад между периода от 2005 и 2009 г., делът 
от лица, които не са могли да си позволят медицински грижи, се е увеличил на 2,3 % през 2011 г. 
Природни ресурси 
Евростат отчете лек спад с 5,7 процентни пункта в популациите на птиците, които обитават обработваеми 
земи, а регистрира увеличаване на горските птици с 9,7 процентни пункта. Сред основните причини за 
намаляването на птиците в зоните на обработваемите земи е набиращото скорост производство на 
възобновяема енергия от биомаса, както и недоброто поддържане на земеделски райони, в които се 
срещат по-голям брой застрашени видове животни. 
Положителна тенденция може да се види в намаляването с 23,1 процентни пункта в периода от 2000 до 
2010 г. на риболова, който надхвърля безопасните биологични граници на рибните запаси. Въпреки това, 
средногодишните стойности продължават да варират между 16 и 17 %, които за съжаление са над 
безопасния биологичен лимит. Затова се счита, че рибите в североизточните региони на Антлантическия 
океан все още се намират в опасност от свръхулов. 
 

 

Източник: dnesbg.com 

Заглавие: Спипаха двама от Раданово, изкупували незаконно метални отпадъци за скрап 

 
Линк: http://www.dnesbg.com/krimi/spipaha-dvama-ot-radanovo-izkupuvali-nezakonno-metalni-otpadatsi-

za-skrap.html                                        

  

Текст: Мъж и жена от с. Раданово бяха задържани от полицията за незаконна търговия с отпадъци от 
черни и цветни метали. 
В четвъртък патрул на РУП – Свищов, извършвал рутинен обход в района на с. Българско Сливово. 
Униформените забелязали лек автомобил “Фолксваген”, който им се сторил подозрителен, и го спрели за 

http://www.dnesbg.com/krimi/spipaha-dvama-ot-radanovo-izkupuvali-nezakonno-metalni-otpadatsi-za-skrap.html
http://www.dnesbg.com/krimi/spipaha-dvama-ot-radanovo-izkupuvali-nezakonno-metalni-otpadatsi-za-skrap.html
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проверка. Зад волана на колата бил 40-годишният Е. Р., а до него се возела Т. М. (38 г.) И двамата били 
известни на органите на реда и имат присъди за извършени в миналото кражби, а мъжът е осъждан и за 
причиняване на ПТП с пострадал човек. 
В автомобила полицаите се натъкнали на голямо количество метални части с общо тегло около 76 кг. 
След като двойката от Раданово не могла да даде смислено обяснение откъде са взети, Е. Р. и Т. М. били 
отведени в районното управление. 
По-късно се изяснило, че металните отпадъци са изкупувани от хора от свищовските села, но мъжът и 
жената не притежават разрешение за упражняване на подобна дейност. Срещу тях са образувани бързи 
производства и ако бъдат признати за виновни, могат да получат до 5 г. затвор, както и глоба от 2 до 50 
хил. лв. 

 

Източник: news.ibox.bg 

Заглавие: ЗАЛОВИХА ПЛЕВЕНСКИ ТАРТОР НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА, КОЯТО Е ОТГОВОРНА ЗА КРАЖБИ НА 

КАБЕЛИ В ЦЯЛА СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ 
 

Линк: http://www.posredniknews.com/site/obshtestvo/politziya/48567-zaloviha-tartora-na-grupa-za-

krazhbi-na-telefonni-kabeli?joscclean=1&comment_id=13633  

  

Текст: Заловиха тартора на престъпна организирана група, отговорна за множество кражби на кабели от 
електроразпределителната мрежа и тази на БТК, съобщи в петък на пресконференция директорът на ОД 
на МВР - Плевен главен инспектор Йордан Каменов. Групата, която е сформирана от местни жители, 
действала на територията на цялата страна, но най-вече в Северна България. Акцията по задържането на 
престъпниците е протекла съвместно между прокуратурите и районните полицейски управления в 
Силистра и Плевен, тъй като последното извършено престъпление е станало в село Айдeмир, 
Силистренско. 
Главен инспектор Красимир Начев началник на сектор „Противодействие на криминалната престъпност" 
при ОД на МВР - Плевен, допълни, че престъпната група е действала предимно на територията на Област 
Плевен, но поради подмяна на медните кабели с оптични, тя е изместила своята дейност в други райони 
на страната. Тарторът на заловената група е 31-годишният М.В.В. от Плевен, който живее в ж.к. 
„Сторгозия" и въпреки че се води безработен, е собственик на луксозни имоти, както и на автомобил 
„Ауди А8". Той е криминално проявен, но не е задържан досега, тъй като извършеното престъпление е 
регистрирано в младежките му години. По-всичко личи, че тарторът на групата разполага с 
високотехнологични средства, както и с много добри познания. Трасетата са проверявани с изключително 
скъпа техника - скенер, който установявал къде е кабелът на дълбочина до 5 метра, а групата се 
придвижва с джипове, които са с английска регистрация и се ползват само за извършването на 
престъпленията. При проверка на част от возилата се оказало, че са регистрирани на английски граждани. 
Престъпниците са били подготвени изключително добре и само за десет минути без проблем могат да 
измъкнат около 500 м кабел и да напуснат мястото на кражбата. Това е и причината толкова дълго да са 
се измъквали от органите на реда, които не веднъж са правили опит да ги хванат на 
местопрестъплението. 
Красимир Начев подчерта, че са изчаквали да бъде допусната грешка от страна на тартора и разбира се, 
тя не е закъсняла. Тарторът на групата и един от членовете й са били задържани на пункт за изкупуване 
на метали в Долна Митрополия в момента, в който са предавали откраднатите кабели от района на 

http://www.posredniknews.com/site/obshtestvo/politziya/48567-zaloviha-tartora-na-grupa-za-krazhbi-na-telefonni-kabeli
http://www.posredniknews.com/site/obshtestvo/politziya/48567-zaloviha-tartora-na-grupa-za-krazhbi-na-telefonni-kabeli
http://www.posredniknews.com/site/obshtestvo/politziya/48567-zaloviha-tartora-na-grupa-za-krazhbi-na-telefonni-kabeli?joscclean=1&comment_id=13633
http://www.posredniknews.com/site/obshtestvo/politziya/48567-zaloviha-tartora-na-grupa-za-krazhbi-na-telefonni-kabeli?joscclean=1&comment_id=13633
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Айдемир. Престъплението, при което са откраднати около 510 метра кабел, е извършено на 12 срещу 13 
през нощта. Кабелите са били обгорени, като полицията е имала информация за това, но мястото, на 
което е извършено обгарянето е било трудно достъпно и поради тази причина е взето решение да се 
изчака предаването на откраднатото за скрап. Така сутринта на 14 май тарторът на групата е бил 
задържан, заедно с член на групата, 24-годишен от село Пелишат, като при задържането са използвани 
стоп-патрони. Мъжете са транспортирали до пункта отпадъчния цветен метал с автомобил "Мицубиши 
Паджеро", управляван от 31-годишния. В предаването на кабела лидерът на групата е участвал лично, 
защото се е съмнявал в своите партньори, че ще го излъжат за килограмите на предаденото количество. 
Красимир Начев обясни, че това е един от редките случаи, когато продажбата се извършва на пункт, 
защото обичайната практика е собственикът на пункта да изкара автомобил извън населено място, 
където се натоварва откраднатото, затрупва се със старо желязо и така се транспортира до пункта. Едно 
от задържаните лица дори е нанесло удар с крак в областта на гърдите на един от полицейските 
служители, а трето лице, което е присъствало на предаването на кабелите и е известно на полицията, 
успява да избяга и е обявено за общодържавно издирване. 
В престъпленията обикновено се включвали между трима и осем човека, като действали предимно 
нощем и разполагали с предварителна информация за движението на служителите от охранителните 
фирми, както и с карти на трасетата на БТК. Придвижвали се с високопроходими автомобили, като 
закривали номерата с дрехи или използвали неистински табели, след което укривали джиповете в 
гористи местности, обработвали проводниците и рано сутрин ги продавали в пунктове за изкупуване на 
черни и цветни метали в различни населени места. Групата се придвижвала предимно по черни и 
второстепенни пътища, за да избегне полицейски патрули, а в случай на задържане, са използвали 
физическа сила и оказвали съпротива. В един от случаите дори направили опит за прегазване на служител 
на РУП - Свищов, а за да прикрият престъпната си дейност, хората в групите се сменяли непрекъснато. В 
полицейската операция по задържане на престъпната бригада са участвали служители от ГД "НП" - МВР - 
София, сектор "Противодействие на криминалната престъпност" при ОД на МВР - Плевен и Първо РУП - 
Плевен, под непосредственото наблюдение на окръжен прокурор, а тарторът на групата е задържан за 72 
часа в Силистра, като се очаква мярката да бъде изменена в постоянна задържане под стража. 


